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   Az emberarcú vadállat 

    Valamiért nagyon erősen teper a közmédia, hogy szeres-
sük meg a Jobbikot. Kijött a friss Medián-kutatás, ame-
lyet úgy tálaltak a tegnapi Ma reggelben, hogy ugyan a 

Fidesz továbbra is magasan vezeti a pártok népszerűségi lis-
táját, de a Jobbik erősödött, emiatt pedig behívták Volner 
Jánost, a párt frakcióvezető-helyettesét. Sajnos, bármilyen 
erősen koncentrálok, sosem tudok elvonatkoztatni attól, hogy 
ez az ember kire is hasonlít. 

A műsorvezető, Fábián Barna szintén érdekes jelenség, 
régóta fi gyelem, gyakorlatilag mintha Kabos Gyulát utánoz-
ná. Arról beszélt, hogy a Jobbik például ingyenes fogászatot, 
áfacsökkentést, reklámadót, meg feliratos fi lmeket szeretne 
kormányon. A cigánybűnözésről szóló részt egy szóval sem 
említette, de persze az volt a lényeg, hogy ezekről épp ne es-
sen szó.

Fábián Barnának érdemes lett volna inkább azt fi rtatnia, 
hogy mi az, amitől ez a párt egy pillanatig sem lehet szimpa-
tikus józan eszű embernek. Az ilyesmi amúgy rutinosan megy 
is a köztévé riportereinek – már ha a baloldal képviselőiről 
van szó. �B. L. N.   

KÖZTÉR
    Sepelevék most 
a kiadatást kérik  
   A megváltozott ukrajnai helyzet 
miatt nem kéri a magyarországi 
menekültstátust a Sepelev há-
zaspár, és maguk kérik, hogy ad-
ják ki őket Ukrajnának – közölte a 
házaspár jogi képviselője, Bősze 
Ferenc. Olekszandr Sepelevet, 
aki korábban ukrán képviselő 
volt, hazájában súlyos bűncse-
lekményekkel gyanúsítják. A férfi  
tagadja bűnösségét. A házaspár 
jelenleg kiadatási letartóztatás-
ban van, a Bevándorlási és Állam-
polgársági Hivatal (BÁH) leg-
utóbb februárban utasította el 
menedékkérelmüket. Bősze Fe-
renc elmondta: a házaspár köszö-
ni, hogy Magyarország nyolc hó-
napig védelemben részesítette 
őket, mivel az szükséges volt ah-

hoz, hogy „túléljék a Janukovics-
diktatúrát”. A Sepelev házaspárt 
tavaly júliusban fogták el Buda-
pesten, ezután mindketten me-
nekültstátuszért folyamodtak. 
Sepelev két cikluson át parla-
menti képviselő volt Julija Timo-
senko egykori kormányfő frakció-
jának tagjaként. 2010-ben kizár-
ták, és csatlakozott a Viktor Janu-
kovics volt elnök mögött álló Ré-
giók Pártjához.  �MTI   

    Bolgár György 
dedikálja új könyvét  
   Ma 16 órától a szerző, Bolgár 
György dedikálja a Láng-Téka 
Könyvesboltban (Budapest XIII.
kerület, Pozsonyi út 5.) új, 
Poligráf, Fidesz-hazugságvizsgáló 
című könyvét. A könyv, amely az 
elmúlt négy év főbb kormány-
zati állításait cáfolja, a Népszava 
kiadásában jelenik meg.  
�NÉPSZAVA   

    Továbbra is packáznak 
Iványiékkal  

   Az Alkotmánybíróság (Ab) és a 
Budapest Környéki Közigazga tási 
és Munkaügyi Bíróság döntései-
re hivatkozva a Magyarországi 
Evangéliumi Testvérközösség 
(MET) továbbra is azt kéri az Em-
beri Erőforrások Minisztériumá-
tól (Emmi), hogy a 2012. szep-
tember–december közötti idő-
szakra is fi zesse ki az egyháznak 
a költségvetési támogatást. Mint 
a MET lapunk birtokába került, 
Iványi Gábor által írott leveléből 
kiderül, az Emmi – semmibe 
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véve a bírósági döntéseket – 
csak a 2012. január–augusztusi 
időszakra ismeri el a támogatás 
jogosultságát. Iványi ugyanakkor 
felhívta a tárca fi gyelmét, hogy 
az Ab 2012. január 1-jére vissza-
menőleg megállapította a jog-
fosztott egyházak, így a MET 
egyházi státuszát, ami jogalapot 
jelent számukra a támogatáshoz. 

 NÉPSZAVA   �

    Kósa Lajos utcát 
javasoltak Csepelen   
   „Legyen Kósa Lajos utca!” – 
hangzott el a javaslat március 
4-én a csepeli közgyűlésben, mi-
után a fi deszes többségű testü-
letnek a helyi 8655-ös dűlőről 
kellett döntenie. Mint a csepe-
liek.blog.hu beszámolt róla, a
dűlőt a környékbeliek nem legá-
lis elnevezéssel Lajos utcának 
nevezik és ezt a határozati javas-
latba is be kellett írni.  �NÉPSZAVA   

   A Századvég állhat az 
MSZP-t lejárató könyv mö-
gött, amelyben Zuschlag 

János egyebek mellett azt állít-
ja: a 2006-os választások előtt 
Lendvai Ildikó, Szekeres Imre 
és Szilvásy György szocialista 
politikusokkal megállapodott 
abban, hogy nem lesz képvise-
lőjelölt, hanem visszalép, és 
ezért ötvenmillió forintot kapott 
egy nejlonszatyorban. A tegna-
pi Napi Gazdaságban Barcza 
György, a lap főszerkesztője, 
aki korábban a Századvég Gaz-
daságkutató Zrt. vezető elem-
zője volt és G. Fodor Gábor, a 
Századvég eddigi stratégiai 
igazgatója készített interjút 
Zuschlaggal, amiben a volt szo-
cialista képviselő a hétfőn meg-
jelenő kötetére is utalt. A volt 
képviselő, aki tavaly szabadult 
a börtönből, miután hat évre 
ítélték, amiért csaknem 75 mil-
lió forint pályázati pénzt vett fel 
fi ktív civilszervezetek nevében, 
saját állítása szerint megdöb-
bentő dolgokról beszél a kötet-
ben. Egyebek mellett arról, ho-
gyan osztották az ifjúsági szer-
vezetek pályázati pénzét még 
akkor, amikor Gyurcsány Fe-
renc vezette az ifjúsági tárcát.

A kampányfi nisben megje-
lent interjúból az derül ki, hogy 
a Fidesz közeli gazdasági lap 
hitelt ad a több év után szaba-
dult Zuschlag szavainak. Pedig 
a kormánypárt, ha a szocialis-
tákról van szó, elítéli a bűnö-
zést. A kampányokban szeretik 
bilincsben ábrázolni az MSZP-s 
politikusokat, azokat is, akiket 
el sem ítéltek. Mesterházy Atti-
la, a baloldali kormányváltó 
szövetség miniszterelnök-jelölt-
je tegnap Sopronban azt mond-
ta, az interjú szervezői ezer 
szállal kötődnek a Fideszhez, a 
szocialisták pedig tudják, hogy 

a kormánypárt kampánytémá-
nak szánja a beszélgetést.

Gyurcsány tegnap a 
Facebookon az interjúban meg-
jelentekre úgy reagált: 
„Zuschlag János bírósági tár-
gyalásán bemutattak egy le-
hallgatott telefonbeszélgetést,
melyen a vádlott beszél valaki-
vel. Zuschlag ebben arra pa-
naszkodik, hogy Gyurcsány 
nem akarja elfogadni a korrup-
ciót, mi több, szerinte küldetés-
tudattal küzd ellene, ahelyett 
hogy tudomásul venné, hogy a 
rendszer pénzből és erőből mű-
ködtethető”.

Lendvai Ildikó lapunknak ki-
jelentette: „viszonylag ritkán 
hurcolok nejlonzacskóban 50 
millió forintot”. Az MSZP koráb-
bi frakcióvezetője, elnöke sze-
rint Zuschlag már csak azért is 
sületlenségeket állít, mert ha 
valakit a párt nem akar jelölt-
ként elindítani, azt nagyon egy-
szerűen megteheti: a vezetőség 
egyszerűen nem írja alá a je-
löltségét. Ehhez senkinek nem
kell kenőpénzt fi zetni. Lapunk-
nak nem tagadta, hogy 2006-
ban Zuschlagot valóban támo-
gatták Kiskunhalason, de azu-
tán, hogy a holokauszton vicce-
lődött és ezért a mandátumáról 
is lemondatták, fel sem merült,
hogy szocialista színekben újra 
indulhasson egy választáson.
Szekeres Imre lapunknak azt 
mondta: „hülyeségekkel nem 

foglalkozom”, majd hozzátette, 
hogy Zuschlag kötetét megje-
lentetni gyenge kampányfogás. 
A szocialista politikus elmond-
ta, Zuschlaggal már jóval a 
megengedhetetlen holokausztos 
viccelődése előtt sem állt szóba. 
Sőt, ki is akarta rakatni az 
MSZP-ből, amiért a 2004-es 

Vas megyei fi ktív tagfelvételek 
ügyében az ő neve is felmerült. 
Szekeresnek később a kiskun-
halasi szervezetet kellett felosz-
latni, majd újjászervezni a volt 
képviselő miatt.

„Bizalmasként nem lehettem 
jelen azokon a megbeszélése-
ken, amelyeket Zuschlag az in-
terjúban említ, mert Gyurcsány 
Ferenc sportminisztersége ide-
jén nem voltam a tárca állam-
titkára” – ezt Szilvásy György 
mondta lapunknak, akit a hat 
évre ítélt politikus Gyurcsány 
minisztériumi csapatának tag-
jaként említett. A volt titokmi-
niszter várja az oknyomozó 
könyvet, mert arra kíváncsi, 

hogy Zuschlag arról az idő-
szakról is vall-e benne, amikor 
fi deszes ifjúsági szervezetekkel 
dolgozott együtt.

Tegnap több újságíró kereste 
Zuschlagot, aki a gazdasági 
laphoz irányította őket, mond-
ván, a kötetet a Napi Gazdaság 
Kiadó gondozza. Az újságírók-

nak néhány óra múltán Keresz-
tesi Péter, a kiadó ügyvezető 
igazgatója azt válaszolta, hogy 
a hétfői könyvbemutató után 
mindenki kap majd interjút 
Zuschlagtól, addig nem. A Napi 
Gazdaság tulajdonosa a milli-
árdos állami megbízásokat el-
nyerő Fidesz közeli Századvég 
Gazdaságkutató Zrt., amely lap-
információk szerint az elmúlt 
három évben csaknem 5 milli-
árd forintnyi állami megbízást 
kapott. Az Index értesülései 
szerint a Napi Gazdasági egyik 
vezető munkatársa csütörtökön 
felmondott a cikk megjelenése 
miatt.

Főszerkesztőként a Napi Gaz-

daságban megjelenő tartalma-
kért felel, ezért vállalta, hogy 
G. Fodor Gáborral együtt inter-
jút készít Zuschlag Jánossal – 
mondta érdeklődésünkre Barcza 
György. Hozzátette, G. Fodor né-
hány hete a politikai rovatot 
szerkeszti a Napi Gazdaságnál. 
Kérdésünket, hogy az érdeklődő 
újságírókat Zuschlag miért a 
Napi Gaz daság Kiadójához irá-
nyítja, Barcza azzal hárította 
el, hogy a könyvkiadással kap-
csolatos kérdésekről nem nyi-
latkozik. Sem megerősíteni, 
sem cáfolni nem akarta, hogy a 
cikk miatt a lap egyik munka-
társa távozott, mint mondta: ez 
belső ügy.

Keresztesi Péter, a Napi Gaz-
daság Kiadó Kft. ügyvezetője, 
mint a Századvég honlapjáról 
kiderül, egyben a Századvég 
Alapítvány kommunikációs és 
marketingigazgatója. Maga a 
Századvég, illetve a Századvég 
Gazdaságkutató Zrt. a kor-
mány és a Fidesz egyik leg-
fontosabb háttérintézménye. 
Forrásaink szerint a hétfőn 
megjelenő kötet szerzője, 
Szalai Vivien újságíró – aki 
Stohl Andrásról is írt könyvet 
– az anyaggal megkereste az 
Alexandrát, a pécsi kiadó 
azonban nem vállalta, hogy a 
könyvet megjelenteti. Forrá-
saink arra fi gyelmeztettek, a 
kötet lektorára érdemes lesz 
odafi gyelni.   

 „Viszonylag ritkán hurcolok nejlonzacskóban 50 millió forintot” – mondta Lendvai Ildikó 

 A Fidesz áll Zuschlag mögött 
Leleplezésnek szánt in-
terjút közölt a Fidesz 
közeli Napi Gazdaság a 
börtönviselt Zuschlag 
Jánossal. A volt képvi-
selő ebben azt állította, 
hogy a 2006-os válasz-
tások előtt ötvenmilliót 
kapott az MSZP-től, 
hogy a képviselőjelölt-
ségtől lépjen vissza. 
Mesterházy Attila teg-
nap kijelentette: az in-
terjú egyetlen szava 
sem igaz.

FAZEKAS ÁGNES 

Mesterházy: az interjú egyetlen szava sem igaz
Zuschlag János azt állította, 50 milliót kapott 
az MSZP-től
A Századvég állhat a szocialista pártot lejárató 
könyv mögött
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A börtönviselt egykori politikus a kampányfi nisre időzítette a szocialisták elleni vádjait  FOTÓ: SZALMÁS PÉTER

    Munkát 
ajánlanak 
Mesterházyék  
Kormányra kerülve a demokra-
tikus ellenzéki szövetség való-
di, új munkahelyeket fog terem-
teni, és a lehetőség nélkül ma-
radó fi ataloknak munkát vagy 
képzést garantálnak. Erről teg-
nap este Szombathelyen beszélt 
Mesterházy Attila. A kormány-
váltók miniszterelnök-jelöltje a 
lakossági fórumon elmondta, 
ha győznek, százezer forintra 
emelik a nettó minimálbért 
úgy, hogy a munkáltatók bér-
terhei ne növekedjenek. A szö-
vetség vállalja, hogy a mikro-
vállalkozások leírhatják a tár-
sasági adójukból a bérekre ra-
kódó közterheket, csökkentik 
az alapvető élelmiszerek árát, 
valamint igazságossá és fenn-
tarthatóvá teszik a rezsicsök-
kentést. Százezer forintos nyug-
díjig minden 65 év feletti hu-
szonnégyezer forint pluszpénzt 
kap, hogy meg tudja fi zetni a 
gyógyszereit. Csökkentik a vá-
rólistákat, illetve felszámolják a 
gyermekéhezést.

Celldömölkön a politikus ki-
jelentette, hogy Magyarországot 
ma maffi amódszerekkel irá-
nyítják, a fi deszesek megzsarol-
ják, megfenyegetik azokat, akik 
az útjukban állnak. A minisz-
terelnök-jelölt a településen 
Fehér Lászlót, a szövetség kö-
zös egyéni jelöltjét ajánlotta a 
választók fi gyelmébe.

Mesterházy szerint az elmúlt 
napok adatai azt bizonyítják, 
hogy a kormány gazdaságpoli-
tikája csődöt mondott, hiszen 
nemcsak az államadósság volt 
történelmi csúcson, hanem az 
államháztartási hiány is jóval 
magasabb lett, mint amire szá-
mítani lehetett. Ezt már Sop-
ronban mondta a baloldali el-
lenzéki miniszterelnök-jelölt 
hozzátéve, a jelenlegi válasz tási 
költségvetés a hiányt növeli, 
ezért tarthatatlan. Arról is be-
szélt, az új baloldali kormány 
legalább 250 ezer új munkahe-
lyet teremt a következő négy év-
ben. Helyre kell állítani a bizal-
mat a magyar gazdaság iránt – 
fogalmazott.

Bajnai Gordon, az Együtt–
PM szövetség vezetője egy XI. 
kerületi lakossági fórumon 
egyebek közt arról beszélt, 
hogy helyreállító kormányzás-
ra lesz szükség a választás 
után. A volt miniszterelnök azt 
mondta: vissza kell állítani a 
jogbiztonságot, munkahelyeket 
kell teremteni, lehetővé téve a 
külföldre vándorolt fi atalok ha-
zatérését, majd az oktatás át-
alakításával „vissza kell venni 
a jövőt”, mert az ország sorsa 
az iskolákban dől el. 

 F. Á.    


